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1 अव्ययीभावसमासः ।
=================

1.1 पञ्चोपाङ्गाक्रिन
~~~~~~~~~~~~~~~

  1. प्रथमोपाङ्गः
     - समास-संज्ञा क्रिवधानम् । - क्रिवशि1ष्टसमाससंज्ञा, सामान्यसंज्ञा
     - प्रतितपक्रिद,-संज्ञा क्रिवधानवम् ।
     - अवयवरूपेर्ण ब्विस्थनानां सबन्तानां लोपः ।



  2. क्रि?तीयोपाङ्गः - पूवAप्रयोगस्य क्रिनर्णAयम् ।
  3. तृतीयोपाङ्गः - लिलङ्गवचनान्तस्य क्रिनर्णAयम् ।
  4. चतुथPपाङ्गः - समासान्त,ायाAशिर्ण ।
  5. पञ्चमोपाङ्गः - सुब्वि=वब्विभ्क्तयोर्जनम् ।

2 प्रथमोपाङः
===========

2.1 अव्ययं इत्यके्त क्रि,म् ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  - सदृ1ं क्रित्रषु लिलङे्गषु सवाAसु च क्रिवभक्रिक्तषु । वचनेषु च सव/षु यन्न व्येतित तदव्ययम्॥

2.2 समास,ाय/ क्रिवशि1ष्टसंज्ञानां क्रिवधानम्  ।
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   *संज्ञा*         *सूत्रम्*                  
   समाससंज्ञा       प्राक्कडारात्समासः (२-१-३) 
   अव्ययीभावसंज्ञा   अव्ययीभावः (२-१-५)       
   पदसंज्ञा         सुतितङन्तम् (१-४-१४)        
   प्रातितपक्रिद,संज्ञा  ,ृत्ततिXतसमासाश्च (१-२-४३) 

2.3 अव्ययं समथ/न सुबन्तेन समस्यते ।
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  1. सह सपा (२-१-४)
  2. अव्ययं
     क्रिवभक्रिक्त-सक्रिमप-समृतिX-व्यृतिX-अथाAभाव-अत्यय-असपं्रतित-1=दप्रातुभाAव-पश्चात्-यथा-
आनुपूव्यA-यौगपद्य-सादृश्य-सम्पस्रित्त-सा,ल्यान्तवचनेषु
     (२-१-६)
      *अव्ययाथAः*            *अवय्यम्*        *उदाहरर्णं*                   

*क्रिववरर्णम्*                                    
      क्रिवभक्तयथ/              अतिध            अतिधहरिर                     हरौ इतित   
      समीपाथ/               उप             उपवनम्                      वनस्य 
समीपम्                                  
      समृXयथ/                सु              सुशिभक्षम्                     शिभक्षार्णां 



समृतिXः                              
      व्यृXयथ/               दरु्             दयुAवनम्                     यवनानां 
व्यृतिXः                               
      अथाAभावाथ/            क्रिनर्            क्रिनमAतिक्ष,म्                  मतिक्ष,ार्णां 
अभावः                              
      अत्ययाथ/               क्रिनर्, क्रिनस्, अतित  अतितक्रिहमम्, क्रिनर्हिहमम्, क्रिनश्1ीतम्  क्रिहमस्य अत्ययः, 
1ीतस्य अत्ययः                    
      असंप्रत्यथ/              अतित            अतित,म्बलम्                   ,म्बलं सम्प्रतित न 
यजु्यते                          
      1=दप्रातुभाAवाथ/        इतित            इतितहरिर                     हरिर1=दस्य
प्र,ा1ः                             
      पश्चादाथ/              अनु             अनुरथम्                      रथानां पश्चात्      
      यथाथ/-२ (योग्यता)      अनु             अनुरूपम्, अनगुुर्णम्               

गुर्णानां योग्यम्                                 
      यथाथ/-३ (वीप्सा)       प्रतित           प्रतितक्रिदनम्                   क्रिदनं क्रिदनं 
प्रतित                                
      यथाथ/-१ (अनतितम्य)    यथा            यथा1क्रिक्त                    1क्रिक्तम् 
अनतितम्य                              
      यथाथ/-४ (मुख्य सादृश्यम्) सह             सहरिर                       हरःे
सादृश्यम्                                  
      आनुपाव्याAथ/            अनु                     अनुज्येष्ठम्                 ज्येष्ठस्य 
आनुपूव्य/रु्ण                              
      यौगपद्याथ/             सह             सचम्                   चेर्ण 
यगुपद् 1ङं्क वतAते ।                        
      सादृश्याथ/ (गौनसादृश्यम्)  सह             सहरिर                     प्रद्यमु्ने  
सहरिर दरीदृश्यते                        
      सम्पत्तयथ/ (आत्मभावः)    सह             सक्षत्रम्                 सक्षत्रं रामः रावरे्णन सह 
यXुम् अ,रोत् ।            
      सा,ल्याथ/              सह             सतृर्णम्                    सः सतृर्ण ं
(तरेृ्णन सह) खादतित ।  

(तरृ्णम् अक्रिप अपरिरत्यज्य)
      अन्ताथ/                सह            साक्रि�                      अक्रि�ग्रन्थपयAन्तम् 
अधीते ।
  
3. यथाऽसादृश्ये (२-१-७)
      *अव्ययाथAः*              *अवय्यम्*  *उदाहरर्णं*  

*क्रिववरर्णम्*                              
      यथाथ/-१ (योग्यता-अथ/)    यथा      यथावृXम्    (ये ये वृXाः)ब्रह्मर्णानां 
आमन्त्रयस्व 



      यथाथ/-२ (वीप्सा-अथ/)     यथा      यथारूपम्    रूपस्य 
योग्यम्                            
      यथाथ/-३ (अनतितम्य-अथ/)  यथा      यथा1क्रिक्त   1क्रिक्तम् 
अनतितम्य
  

4. यावदवधाररे्ण (२-१-८)
      *अव्ययाथAः*  *अवय्यम्*  *उदाहरर्णं*                  *क्रिववरर्णम्*         
      अवधानाथ/    यावत्     यावत्पत्रम् (यावब्विन्त पत्राशिर्ण)  यावब्विन्त पत्राशिर्ण सब्विन्त तावब्विन्त
भोर्जनाक्रिन

5. सुप् प्रतितना मात्राथ/ (२.१.९)
      *अव्ययाथAः*                 *अवय्यम्*  *उदाहरर्णं*   *क्रिववरर्णम्*   
      मात्राथ/ (क्रिबन्दःु, स्तो,ं, ले1ः, अल्पम् इत्यादयः)  प्रतित     सर्हिपःप्रतित  सर्हिपषः ले1ः

6. अक्ष1ला,ासङ््खयाः परिरर्णा (२.१.१०)
      *अव्ययाथAः*                        *अवय्यम्*  *उदाहरर्णं*                       *क्रिववरर्णम्*
      द्यूतव्यवहार ेपरार्जय एव अयं समासः  परिर      अक्षपरिर                  अके्षर्ण क्रिवपरीतं वृत्तम् (
वतAते)   
      द्यूतव्यवहार ेपरार्जय एव अयं समासः  परिर      1ला,ापरिर            1ला,या क्रिवपरीतं वृत्तम्
( वतAते) 
      द्यूतव्यवहार ेपरार्जय एव अयं समासः  परिर      ए,परिर, क्रि?परिर, क्रित्रपरिर, चतुष्परिर  ए,ेन 
क्रिवपरीतं वृत्तम् ( वतAते)

7. अपपरिरबक्रिहरञ्चवः पञ्चम्या (२.१.१२)
      *अव्ययाथAः*                        *अवय्यम्*  *उदाहरर्णं*       
*क्रिववरर्णम्*                                                                    
      वार्जAनाथ/                          अप       अपक्रिवष्षु संसारः   क्रिवष्रु्णं क्रिवहाय संसारः अब्विस्त । 

क्रिव,ल्पेन ,मAप्रवचनीयसंज्ञया अप क्रिवष्र्णोः संसारः इतित 
वाक्यम् ।  
      वार्जAनाथ/                            परिर      परिरक्रिवष्षु संसारः  क्रिवष्रु्णं क्रिवहाय संसारः अब्विस्त । 

क्रिव,ल्पेन ,मAप्रवचनीयसंज्ञया परिर क्रिवष्र्णोः संसारः इतित 
वाक्यम् । 
      बाह्याथ/                           बक्रिहस्     बक्रिहग्राAमम्      बक्रिहः ग्रामात् इतित 
व्यस्थप्रयोगः ।                                                
      अञु्चधातुतः क्रिनष्पन्नेन पदेन सह अयं समासः  प्रा,्     प्राग्वनम्        प्रा,् वनम् इतित 
व्यस्थप्रयोगः ।

8. आङ्मयाAदाशिभक्रिवद्योः (२.१.१३)



      *अव्ययाथAः*          *अवय्यम्*  *उदाहरर्णं*          *क्रिववरर्णम्*                        
      मयाAदाथ/ (तेन क्रिवना)     आङ्       आसमुद्रं भारतम्       समुद्रं क्रिवहाय यः भूखण्डः स 
भारतम् अब्विस्त । क्रिव,ल्पेन ,मAप्रवचनीयसंज्ञया आ 
समुद्रात् भारतम् इतित वाक्यम् ।            
      अशिभक्रिवतिधः (तेन सह)    आङ्       आ,ुमार ंय1ः पाशिर्णनेः  पाशिर्णनेः य1ः बाल,ेषु मध्ये अक्रिप
प्रसारिरतः अब्विस्त। क्रिव,ल्पेन ,मAप्रवचनीयसंज्ञया आ ,ुमारभे्यः य1ः पाशिर्णनेः इतित वाक्यम् ।

9. लक्षरे्णनाशिभप्रती आशिभमुख्ये (२.१.१४)
      *अव्ययाथAः*  *अवय्यम्*  *उदाहरर्णं*               *क्रिववरर्णम्*              
      आशिभमुख्याथ/         प्रतित     प्रत्यक्रि� 1लबाः पतब्विन्त ।  महाक्रिवभा इतित ,ृत्वा क्रिव,ल्पेन 
अक्तिं� प्रतित 1लबाः पतब्विन्त। 

                                                           
(लक्षरे्णत्थम्भूताखानभागवीप्सासु प्रतितपयAनवः)। 
      आशिभमुख्याथ/         अशिभ      अभ्यक्रि� 1लबाः पतब्विन्त ।   महाक्रिवभा इतित ,ृत्वा क्रिव,ल्पेन 
अक्तिं� अशिभ  1लबाः पतब्विन्त 
(अशिभरभागे)।

2.4 सुब्वि=वभक्रिक्तप्रत्ययानां लु,् ।
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  - सुपोधातुप्रतितपक्रिद,योः (२-४-७१)

3 क्रि?तीयोपाङः
=============

3.1 पूवAपद-उत्तरपद-क्रिनर्णAयम् । उपसर्जAनसंज्ञ,स्य पूवAप्रयोगः ।
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~

  - प्रथमा क्रिनर्हिदष्टं समास उपसर्जAनम् (१-२-४३)
  - उपसर्जAनम् पूवAम् (२-२-३०)

4 तृतीयोपाङः
===========

4.1 समस्तपदघक्रिKतपदानां क्रिवशि1ष्टसंज्ञानां क्रिवधानम् लिलङ्गक्रिनर्णAयम् च ।



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~

4.1.1 अव्ययीभावसंज्ञा ।
--------------------

  - अव्ययीभावश्च (१-१-४१)

4.1.2 प्रातितपक्रिद,संज्ञा ।
---------------------

  - ,ृत्ततिXतसमासाश्च (१.२.२४)

4.1.3 नपंस,लिलङ्गसंज्ञा ।
--------------------

  - अव्ययीभावश्च (२.४.१८)

5 चतुथPपाङः
===========

5.1 अर्जन्ताङ्गानाम् समासान्त,ायाAशिर्ण
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5.1.1 ह्रस्वादे1ः
--------------

  - ह्रस्वोनुंस,े प्रातितपक्रिद,स्य (१.२.४७)

5.2 हलन्ताङ्गानां समासान्त,ायाAशिर्ण ।
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5.2.1 अव्ययभावप्रसङे्ग 1रदाक्रिदगरे्ण क्रिवद्यामानेभ्यः 1=देभ्यः Kच् प्रत्यय-क्रिवधानम् ।
--------------------------------------------------
--------------



  - अव्ययीभावे 1रत्प्रभृतितभ्यः (५.४.१०७)- अब्विस्मन् गरे्ण एते 1=दाः अन्तगAता: — 1रद्,
    क्रिवपा1्, अनस्, मनस्, उपानह्, क्रिदव्, क्रिहमवत्, अनडुह्, क्रिद1्, दृ1्, सदृ1्, चतुर्, त्यद्,
    तद्, यद्, क्रि,यत्, र्जरायाः र्जरस् च (गर्णसूत्रम्), प्रतितपरसमनुभ्योऽक्ष्र्णः (गर्णसूत्रम्),
    पशिथनश्च (गर्णसूत्रम्) ।
  - प्रतितपरसमनुभ्योऽक्ष्र्णः - गर्णसूत्रम्
    - समक्षम् - अतिक्षर्णोः योग्यम् - in the presence. उदाहरर्णं रामायर्णतः सवPपायं
      तु वर्तितष्ये क्रिवक्रिनवतAतियतुं बलात्। _समक्षम्_ अयAक्रिमश्रार्णां साधूनां
      गुर्णवर्तितनाम्।।2.82.19।।
    - अन्वक्षम् - अक्ष्र्णोः पश्चात् (अक्षस्य पश्चात्) - immediately following.
      उदाहरर्णं रामायर्णतः तं चाक्रिप समनुज्ञाप्य धमAज्ञस्सीतया सह। राघवश्1ो,सम्मूढो
      र्जननीमभ्यवादयत्।।2.40.2।। _अन्वक्ष_ं लक्ष्मर्णो भ्रातुः ,ौ1ल्यामभ्यवादयत्। अथ
      मातु स्सुक्रिमत्राया र्जग्राह चरर्णौ पुनः।।2.40.3।।
  - पशिथनश्च
    - पशिथनम् पशिथनम् प्रतित  पशिथन् → + अम् + प्रतित + सु  प्रतितपशिथन्  प्रतितपशिथन् → → +
      Kच्  प्रतितपशिथन् → + अ  प्रतितपथ् → + अ  प्रतितपथ → + अम्  प्रतितपथम्→
    - पथः परः  पशिथन् → + तिङस् + पर + सु  परपशिथन् → + Kच्  परपशिथन् → + अ  परपथ→
+
      अम्  परपथम्→

5.2.2 अव्ययीभावे पुलिUङ्गस्रिWलिलङ्ग-अनन्तपदानाम् Kच् योर्जनम् । Kच् ततिXप्रत्यये पर ेKेः लोपः ।
--------------------------------------------------
--------------------------

  - अनश्च (४.५.१०८)
  - नस्ततिXते (६.४.१४४) - Kे लोपः ततिXप्रत्यये परे

5.2.3 नपंुस,लिलङ्ग-अनन्तपदानां ।
--------------------------

5.2.4 अव्ययीभावे क्रिव,ल्पेन नपंुस,लिलङ्ग-अनन्तपदानां Kच् योर्जनम् ।
--------------------------------------------------
-

  - नपंुस,ादन्यतरस्याम् (६.४.१०९) - क्रिव,ल्पेन Kच् क्रिवधानम्
  - नस्ततिXते (६.४.१४४) - Kे लोपः ततिXप्रत्यये परे



5.2.5 क्रिव,ल्पाभावपके्ष न,ारस्य लोपः ।
--------------------------------

  - नलोपोप्रतितपक्रिद,ान्तस्य (८.२.७) - क्रिव,ल्पाभावपके्ष न,ारस्य लोपः

5.2.6 नदी-पौर्णAमासी-अग्रहायर्णीभ्यः Kच् योर्जनम् क्रिव,ल्पेन । Kच् प्रत्यये पर ेइ,ारस्य लोपः ।
--------------------------------------------------
------------------------

  - नदीपौर्णAमास्याग्रहायर्णीभ्यः (६.४.११०)
  - यस्येतित च (६.४.१४८)- अ/इ वर्णAस्य लोपः ततिXप्रत्यये परे

5.2.7 नदी-पौर्णAमासी-अग्रहायर्णीभ्यः क्रिव,ल्पाभावपके्ष ह्रस्वादे1ः ।
--------------------------------------------------
----

  - ह्रस्वोनपंुस,े प्रतितपक्रिद,ान्तस्य (१-२-४७)

5.2.8 झयन्तपदेभ्यः क्रिव,लेन Kच् प्रत्यययोर्जनम् ।
-------------------------------------

  - झयः (६.४.१११)

6 प़ञ्चमोपाङः
===========

6.1 सुब्वि=वभक्रिक्तप्रत्ययस्य योर्जनम्
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6.1.1 सामाससंज्ञ,ात् सुब्वि=वधानम् ।
----------------------------

  - ,ृत्ततिXतसमासाश्च (१.२.२४)



  - स्वौर्जसमौट्छष्टाभ्याब्विम्भस्ङेभ्याम्भ्यस्ङलिसभ्याम्भ्यस्ङसोसाम्ङ्योस्सुप् (४.१.२)

6.1.2 अदन्ताङ्गानां अम्-अदे1ः पञ्चमीक्रिवभक्तिंक्त क्रिवहाय । तृतीयसप्तमीक्रिवभक्तयोः क्रिव,ल्पेन अम् 
आदे1ः ।
--------------------------------------------------
-----------------------------

  - नाव्ययीभावादतोऽम्त्वपञ्चम्याः (२.४.८३)
  - तृतीयासप्तम्योबAहुलम् (२.४.८४)

6.1.3 अनदन्तानां सुब्वि=वभक्रिक्तप्रत्ययस्य लु,् ।
-----------------------------------

  - अव्ययादाप्सुपः (२.४.८४)
  - अनन्त-नपंुस,लिलङ्ग1=दानां अब्विन्तम-ना,ारस्य लोपः ।
    - न लोपः प्रतितपक्रिद,ान्तस्य (८-२-७)

7 दयुAवनम् इत्यत्र र्णत्वम् प्रक्रिया
===========================

  1. दयुAवनम्  दरु् → (पदम्) + यवन (पदम्) + अम्  दयुAवनम् → (पदम्)
  2. रषाभ्यां नो र्णः समानपदे (८.४.१)
     - पदच्छेदः - रषाभ्याम्, नः, र्णः, समानपदे
     - क्रिवभक्रिक्तरूपम् - रषाभ्याम्(५.२), नः(६.१), र्णः(१.१), समानपदे(७.१)
     - स्थानी - नः; क्रिनक्रिमत्तम् - रषाभ्याम्, समानपदे ; ,ायAम् - र्ण,ारादे1ः
  3. दयुAवनम्  दरु्→ (पदम्) + यवन(पदम्) + अम्
  4. प्रातितपक्रिद,ान्तनुब्विम्वभक्रिक्तषु च (८.४.११)+ उत्तरपदम् यत् प्रतितपक्रिद,म् तदन्तस्यैव
     र्णत्वम् (वार्तित,म्)
     - प्रतितपक्रिद,ान्त-नुम्-क्रिवभक्रिक्तषु च
     - क्रिवभक्रिक्तरूपम् - प्रतितपक्रिद,ान्त-नुम्-क्रिवभक्रिक्तषु (७.३) च (अव्ययवम् - वा इतित अथAः)
     - अनुवृस्रित्तः - स्थानी - नः; क्रिनक्रिमत्तम् - पूवAपदात् (५.१), रषाभायाम् (५.१);
       ,ायAम् - र्ण,ारादे1ः अK्, ,ुप्, आङ्, नुम् व्यवायेऽक्रिप
     - प्रातितपक्रिद,ान्तन,ारः - रार्जन्
     - नुम् आगमः - पचन्, पचन्तौ इव
     - क्रिवभक्रिक्तषु - रामेन  राम → + Kा  राम → + इन  रामेन  रामेर्ण→ →
     - दयुAवनम्  दरु्→ , य्, अ, व्, अ, न्, अ + अम्  दयुAवनम् → (र्णत्वम् न भवतित)



     - दयुAवनेन - दयुAवन + इन  दयुAवनेन → (र्णत्वम् न भवतित)

8 दःु1,म् / दशु्1,म्
===============

  - दरु् + 1, + अम्
  - खरवसानयोर्हिवसर्जAनीयः (८.३.१५)
  - खरवसानयोः (७.२); क्रिवसर्जAनीयः (१.१)
  - स्थानी - रः (अनुवृस्रित्तः); क्रिनक्रिमत्तम् - खरिर, अवसाने; ,ायAम् - क्रिवसगाAदे1ः
  - खर् - ख्, फ्, छ्, ठ्, थ्, च्, K्, त,् ,्, प्, 1्, ष्, स्
  - दरु् + 1, + अम्  दःु1,म्→
  - क्रिवसर्जAनीयस्य(६.१) सः(१.१) (८.३.३४)
  - दःु1,म्  दसु्1,म्  स्तो शु्चना शु्चः → → (८.४.४०)  → दशु्1,म् (१)
  - 1पAर ेक्रिवसर्जAनीयः (८.३.३६)
  - दसु्1,म्  दःु1,म्→
  - वा 1रिर (८.३.३७)
  - दःु1,म् (वै,ब्विल्प,रूपम्) (२)

9 क्रिनमAतिक्ष,म्
===========

  - क्रिनमAतिक्ष,म्  न्→ , इ, र्, म्, क्ष् (,्, ष्), इ, ,, म्
  - क्रिनमAतिक्ष,ेन  क्रिनर्→ , मतिक्ष,ेन  क्रिनर्→ (क्रिनक्रिमत्तम्-१), म्, अ, ,्, ष्(क्रिनक्रिमत्तम्-२), इ,
    ,्, ए, न (क्रिवभक्रिक्तप्रत्ययः), अ  क्रिनमAतिक्ष,ेर्ण→
  - क्रिनमAतिक्ष, + आ (Kा)  → Kाङलिसङसाक्रिमनात्स्याः (७-१-१२)  → क्रिनमAतिक्ष, + इन →
    क्रिनमAतिक्ष,ेन  क्रिनमAतिक्ष,ेर्ण → / क्रिनमAतिक्ष,ेन
  - Kाङलिसङसाक्रिमनात्स्याः
    - Kा-ङलिस-ङसाम् (६.३) - स्थाक्रिननः
    - इन-आत्-स्याः (१.३) - आदे1ः
    - Kा  इन → ; ङलिस  आत् → ; ङस्  स्य → (यथासङ््खयमनुदे1 समानाम्)

10 क्रिनश्1ीतम् / क्रिनः1ीतम्
====================

  क्रिनस् + 1ीतम्  क्रिनरँु → + 1ीतम् (ससर्जुषो रुः (८.२.६६))  → क्रिनर् + 1ीतम्  क्रिनः → + 
1ीतम्



            (खरवसानयोर्हिवसर्जAनीयः (८.३.१५))  → क्रिनः1ीतम् (क्रिनत्य रूपम्)  → क्रिनस् +
            1ीतम् (क्रिवसर्जAनीयस्य सः (८.३.३४) (क्रिव,ल्पेन भवतित वा 1रिर (८.३.३६)) →
            क्रिनश्1ीतम् (स्तेः श्नुना शु्चः (८.४.४०) (वै,ब्विल्प,रूपम्)

11 अतितक्रिनद्रम्
===========

  अतितक्रिनद्र + Kा  अतितक्रिनद्र → + इन  अतितक्रिनद्रेन  अतितक्रिनद्र→ → ,ए,न्,अ  अतितक्रिनद्रेर्ण→

12 यथाथ/
========

  - चतुषुA अथ/षु अव्ययीभावसमासः यथाथ/ भवतित ।
  - योगाथ/ - अनु इतित अव्ययम् यथा अनुरूपम् ।
  - वीप्साथ/ - प्रतित इतित अव्ययम् यथा प्रतितग्रामम् ।
  - पदाथाAनतितवृत्यथ/ - यथा इतित अव्ययम् यथा यथामम् ।
  - सादृश्यथ/ - सह इतित अव्ययम् यथा सहरिर ।

12.1 योगाथ/ (अनु)
~~~~~~~~~~~~~~~~

  - रूपस्य योग्यम् - अनुरूपम्
    - अयोक्रिनर्जां क्रिह मां ज्ञात्वा नाध्यगच्छक्रि?तिचन्तयन्। सदृ1ं च *अनुरूपं* च महीपालः पतिंत
      मम।।2.118.37।।
    - The ruler of the earth knew that I was not born from a woman's
      womb, and could not find a suitable husband for me after deep
      reflection.

12.2 वीप्साथ/ (प्रतित)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  - क्रिवप्साथ/ प्रतित इतित अव्ययम् ।
  - ए,ं ए,ं प्रतित - प्रत्य,म्



  - वृक्ष ंवृक्ष ंप्रतित - प्रतितवृक्षम्
  - ''वृक्ष ंवृक्ष ंप्रतित'' इत्यत्र वीप्सायां सत्यां ,रमप्रवचनीयसंज्ञां भवतित -
    लक्षरे्णत्थम्भूताख्यानभाववीसासु प्रतितपयAनवः ।
  - अतः वृक्ष इतित 1=दस्य क्रि?तीयाक्रिवभक्रिक्त - ,मAप्रवचनीययकेु्त क्रि?तीया इतित सूत्रेर्ण ।
  - तु अव्ययं क्रिवभक्रिक्त... इतित सूत्रेर्ण अव्ययीभावसमासः क्रिनत्यः ।
  - वीप्साथ/ इद ंसूत्रं क्रिनत्यम् अब्विस्त चेत् ,मAप्रवचनीययकेु्त क्रि?तीया इतित सूत्रम् व्यथAम्
    भवतित ।
  - अतः वीप्साथ/ अव्ययं क्रिवभक्रिक्त... इतित सूत्रेर्ण वै,ब्विल्प,रूपम् एव भवतित ।
  - प्रतितच्छात्रम् - छात्रं छात्रं प्रतित  छात्र अम् प्रतित  प्रतित छात्र  प्रतितच्छात्र→ → →
    (छे च)  → प्रतितच्छात्रम्

12.3 यथाथ/ (यथा)
~~~~~~~~~~~~~~~~

  - 1क्रिक्त अनतितम्य  1क्रिक्त यथा  यथा1क्रिक्त→ →

12.4 सदृ1ाथ/ (सह)
~~~~~~~~~~~~~~~~

  - हरःे सदृ1ः - हरिर + ङस् + सह  हरिर → + सह  सहहरिर  सहरिर → → (अव्ययीभावे 
चा,ाले)
     → सहरिर
  - प्रद्यम्ने सहरिर दरीदृश्यते । सादृश्यं प्रधानम् अब्विस्त ।
अभ्यासाः --
१) शिभक्षार्णां सम्वृतिXः २) ,ुमायाAम् इतित ३) भूते इतित ४) मशिर्ण,ायाः समीपम् ४)
  मनलिस इतित ५) मात्रृर्णां समीपम् ६) अ�ेः समीपम् ७) गृहस्य अत्ययः ८) भयस्य अभावः ९)
  स्वप्नः सम्प्रतित न यजु्यते १०) पतञ्जलेः प्र,ा1ः ११) रोगस्य अत्ययः १२) अमयस्य अभावः
  १३) सन्देहस्य अभावः १४) दे1स्य अत्ययः

13 आनुपूवाAथ/ (अनुमः) - अनु
=========================

  - ज्येष्ठस्य आनुपाव/र्ण  ज्येष्ठ → + ङस् + अनु  ज्येष्ठ अनु  अनुज्येष्ठ  अनुज्येष्ठम्→ → →

14 योगपद्याथ/ (यगुपद्) (सह)
========================



  - चेर्ण यगुपद्  च → + Kा + सह  च → + सह  सहच  → → (अव्ययीभावे चा,ाले) 
सच
     → सचम्

15 सादृश्यथ/ (तुल्याथ/) (सह)
========================

  - सदृ1ः सख्या  सस्रिख → + Kा + सह  सस्रिख → + सह  सहसस्रिख  → → (अव्ययीभावे 
चा,ाले) →
    ससस्रिख

16 सम्पत्त्यथ/
===========

  - आत्मभावः इतित अथAः धनं वा धान्यं नाब्विस्त ।
  - सक्षत्रम् - क्षत्रार्णां सम्पस्रित्तः

17 यावदधाररे्ण (२-१-८)
===================

  - अवधाररे्ण यावत् अव्ययं सुप् सुपा सह अव्ययीभावः समासः ।
  - यावत् + श्लो,ाः
  - यावत् + श्लो,
  - यावद् + श्लो, (झलां र्ज1ोऽन्ते)
    - झलां (६.३), र्ज1् (१.३), अन्ते (७.१)
    - अनुवृस्रित्तः - पदस्य (अतिध,ारसूत्रम् - ८-१-१३)
    - यस्य पदस्य अन्ते झल् वर्णAः अब्विस्त तस्य स्थाने र्ज1् आदे1ः ।
    - येन क्रिवतिधः तदन्तस्य (ग्रहर्णम्) - तदन्तः - तत्(झल्) अन्तः यस्य सः तदन्तः(यादत्),
      तस्य ।
    - तादृ1पदस्य ग्रहर्णम् भतक्रिव । अत्र तु स्थाक्रिनरूपेर्ण ।
    - यावद् (अलोऽन्तस्य (१-१-५२))
  - यावर्ज् + श्लो, (स्तोः शु्चना शु्चः (७.४.४०))
    - स्तोः (६.१), शु्चना (३.१), शु्चः (१.१)
    - स्तोः - स,ार-तवगAयोः (स्थाक्रिन), शु्चना - 1,ार-चवगाAभ्याम् (क्रिनक्रिमत्तम्), शु्चः
      - 1,ार-चवगÀ (आदे1ः)



    - स्तु - स्, त,् थ्, द्, ध्, न्
    - शु्च - 1्, च्, छ्, र्ज्, झ्, ञ्
    - यथासङ््खयमनुदे1ः समानाम् (१-३-१०)
  - यावच् + श्लो, (खरिर च (८-४-५५)
    - खरिर (७.१), झलां (६.३), चर् (१.१), संक्रिहतायाम् (८-२-१०८)
    - परः सतिन्न,षAः संक्रिहता, स्थानेऽन्तरतमः (इचुय1ानां तलु)
  - यावच्छ्लो, (1श्छोऽक्रिK (८-४-६३))
    - 1ः (६.१), छः (१.१), अक्रिK (७.१), झयः (५.१), पदान्तात्(५.१), वा
    - यावच् + श्लो, (ल,ारः अK् मध्ये नाब्विस्त - छत्वममीतित वाच्यम्)
    - यावच्छ्लो,, यावच्श्लो,

18 सुप् प्रतितना मात्राथ/ (२.१.९)
============================

  - सुप् मात्राथ/ प्रतितना सुपा सह अव्ययीभावः समासः ।
  - सर्हिपस् + प्रतित
    - राम + सुँ + खादतित
    - रामस् + खादतित
    - रामरँु + खादतित (ससर्जुषो रँुः)
    - रामः + खादतित (खरवसानयोः क्रिवसर्जAनीयस्य)
    - राम खादतित  (,ुप्वोः(६.२) , पौ (१.२) )
    - रामः पठतित / राम पठतित
    - लिर्जह्वामूलीयः - , ख इतित ,खाभ्यां प्रा,् अधAक्रिवसगAसदृ1ः लिर्जह्वामूलीयः ।
      (लिर्जह्वामूलम्)
    - उपध्मानीयः - प फ इत् पफाभ्यां प्रा,् अधAक्रिवसगAसदृ1ः उपध्मानीयः ।  (औष्ठौ)

19 अक्ष1ला,ासङ््खयाः परिरर्णा (२.१.१०)
================================

  - चतुर्भिभः क्रिवपरीतं वृत्तं = चतुष्परिर।
    - चतुर् + शिभस्+ परिर
    - चतुर् + परिर (अक्ष1ला,ासङ््खयाः परिरर्णा)
    - चतुः + परिर (खरवसानयोर्हिवसर्जAनीयः)
    - चतुष् + परिर (इददुपुधस्य चाप्रत्ययस्य (८.३.४१))
    - चतुष्परिर



20 क्रिवभाषाः (२.१.११) = एतद् अतिध,ारसतू्रम् अब्विस्त। एतस्मात् सतू्रात् समासक्रिवतिधः क्रिव,ल्पेन
भवतित। एवं प्रा,् याक्रिन सूत्राशिर्ण सब्विन्त तत्र समासः क्रिनत्यः भवतित।

21 अपपरिरबक्रिहरञ्चवः पञ्चम्या (२.१.१२) = अप, परिर, बक्रिह इत्येते सुबन्ताः तथा अञु्च इतित 
धातुतः क्रिनष्पन्नाः सुबन्ताः पञ्चम्यन्तेन सह क्रिवभाषा समस्यन्ते, अव्ययीभावश्च समासो भवतित। 
अनुवृस्रित्त-सक्रिहत-सूत्रम् — अपपरिरबक्रिहरञ्चवः सुपः पञ्चम्या सुपा सह अव्ययीभावःसमासः 
क्रिवभाषा |

१) अप क्रिवष्र्णोः संसारः = अपक्रिवष्रु्ण / अप क्रिवष्र्णोः संसारः। नाम क्रिवष्रु्णं क्रिवहाय ससंारः 
अब्विस्त।
२) परिर क्रिवष्र्णोः संसारः = परिरक्रिवष्रु्ण / परिर क्रिवष्र्णोः संसारः । नाम क्रिवष्रु्णं क्रिवहाय संसारः 
अब्विस्त। 
३) बक्रिहवAनात् = बक्रिहवAनम्/ बक्रिहवAनात्|
४) प्राग् वनात् = प्राग्वनम्, प्राग् वनात् | अञु्च इतित धातुतः क्रिनष्पन्नः श=दः प्रा,् इतित।

22 आङ् मयाAदाऽशिभक्रिवध्योः (२.१.१३) = मयाAदाथ/ वा अशिभक्रिवध्यथ/ क्रिवद्यमानस्य आङ् इतित 
अव्ययस्य पञ्चम्यन्तेन समथ/न सुबन्तेन सह क्रिव,ल्पेन समासः भवतित। अनुवृस्रित्त-सक्रिहत- 
सतू्रम् —मयाAदा-अशिभक्रिवध्योः आङ् सुप् पञ्चम्या सुपा सह अव्ययीभावः समासः क्रिवभाषा।

 मयाAदाथ/ –
१) आसमुद्रं भारतदेशः इतित वाक्ये, समुद्रं क्रिवहाय, समुद्रपयAन्तं यः भूभागः वतAते सः 
भारतदेशः इतित | समुद्रं क्रिवना या भूक्रिमः वतAते सा भूक्रिमः भारतदेशः इतित अथAः लभ्यते | 
२) आभानुवासर ंपाठयतित इत्यस्य भानुवासर ंक्रिवहाय पाठयतित इत्यथAः | तेन क्रिवना = 
भानुवासररे्ण क्रिवना पाठः प्रचलतित | भानुवासरपयAन्तम् इत्यथAः |

३) आपाKस्रिलपुत्रं वृष्टो देवः, आ पाKस्रिलपुत्रात् |  अथाAत् पाKलुपुत्रं क्रिवहाय वृक्रिष्टः अभवत् | 

४) आमरर्णं/ आ मरर्णात् शङ्काराचाय/र्ण धमAस्य संरक्षर्णाथÊ क्रिवचेक्रिष्टतम् | 

५) आमुक्रिक्त / आ मुके्तः संसारः अब्विस्त | मुक्रिक्तपयAन्तं संसारः अब्विस्त |

६) सः पुरुषः आक्रिदनं/ आक्रिदनात् ,ायÊ ,रोतित |

अशिभक्रिवध्यथ/ –

१) आक्रिहमालयम्/ आ क्रिहमालयात् भारतदेशः इतित वदामः चेत् क्रिहमालयः अक्रिप भारतदेशे 
अन्तभAवतित इत्यथAः | तेन सह नाम आरभ्य इत्यथAः |



२) आ,ुमारम्/ आ ,ुमारभे्यः यशः पाशिर्णनेः| अथाAत् पाशिर्णनेः यशः बाल,ेषु मध्ये अक्रिप 
प्रसारिरतः अब्विस्त |

३) आभानुवासरम्/ आ भानुवसरात् पाठयतित इत्यस्य भानुवासर ेअक्रिप पाठयतित इत्यथAः | 
तेन सह = भानुवासरमक्रिप पाठः प्रचलतित इत्यथAः | 

४) आर्जन्म/आर्जन्मनः ,ृतात् पापात् ईश्वरः मुच्यते | आर्जन्म नाम र्जन्म आरभ्य इत्यथAः |

५) ईश्वरः आर्जन्मक्रिन ,ृतं पापं दरूी,रोतित |

६) आबहुभ्यः वष/भ्यः एतत् गृह ंतस्य एव आसीत् | 

७) आबहुभ्यः क्रिदनेभ्यः छात्रार्णां दशAनम् एव नाब्विस्त | 

23  लक्षरे्णनाशिभप्रती आशिभमुख्ये (२.१.१२)
===============================

सम्मुखता (facing, direction) इत्यब्विस्मन् अथ/ अशिभ, प्रतित च, एतौ ?ौ श=दौ तिचह्नवातिचना 
सुबन्तेन सह क्रिव,ल्पेन समस्येते, अव्ययीभावश्च समासो भवतित। अनुवृस्रित्त-सक्रिहत-सूत्रम् — 
आशिभमुख्ये अशिभप्रती सुपौ लक्षरे्णन सुपा सह अव्ययीभावःसमासः क्रिवभाषा।

  - प्रतितक्रिवपा1म्
    - क्रिवपा1ा पदम् इतित 1रदाक्रिदगरे्ण अन्तगAतम् अब्विस्त ।
    - क्रिवपा1ं + प्रतित (लक्षरे्णनाशिभप्रती आशिभमुख्ये इतित सूत्रेर्ण समासो भवतित)
    - क्रिवपा1् + अम् + प्रतित
    - क्रिवपा1् + प्रतित
    - प्रतित + क्रिवपा1् (प्रथमा क्रिनर्हिदष्टं समास उपसर्जAनम्)
    - प्रतित + क्रिवपा1् + Kच् (अव्ययीभावे 1रत्प्रभृतितभ्यः)
    - प्रतित + क्रिवपा1् + अ
    - प्रतितक्रिवपा1म्

24 अनुयAत्समाया (२.१.१३)
======================

यं पदाथÊ समया( सामीप्यं) द्योत्यते तेन लक्षर्णभूतेन अनु इतित अव्ययं समस्यते, सः 
अव्ययीभावश्च समासः भवतित । अनुवृस्रित्त-सक्रिहत-सतू्रम् —अनुः सुप् यत् समया लक्षरे्णन सुपा
सह अव्ययीभावः समासः क्रिवभाषा ।

  - अनुः यत्समया, क्रि?पदक्रिमदं सूत्रम् ।
  - यत्समया यस्य समया इतित क्रिवग्रहः ।
  - समीपाथ/ अनु इतित अव्ययं समीपे क्रिवद्यमानेन लक्षर्णवातिच1=देन समस्यते ।
  - अत्र क्रिन,ाषात्रयं वतAते ।



    - क्रिवग्रहवाक्ये अनु इतित अव्ययं एव प्रयकंु्त भवेत् ।
    - अनु इतित अव्ययं समीपाथ/ प्रयकंु्त भवेत् ।
    - लक्षर्णवातिचपदम् अनु इतित अव्ययस्य उपपदं भवेत् ।
  - सूत्राथAक्रिवचारः
    1. ,ब्विस्मन् अथ/ अनु लक्षर्णाथ/न सूबन्तेन समस्यते ।
       - अनु इतित समीपाथ/ एव लक्षर्णाथ/न सूबन्तेन समस्यते ।
       - यथा वनस्य अनु ,ुKीरः ।
    2. क्रि,मथÊ "वृक्ष ंअनु क्रिवद्योतते क्रिवद्युत् ।" इत्यत्र इद ंसतू्रं न प्रवतAते ।
       - वृक्ष ंअनु क्रिवद्योतते क्रिवद्युत् इतित वाक्ये अनु लक्षर्णाथ/ अब्विस्त नाम समीपाथ/ नाब्विस्त
         ।
       - अनुलAक्षरे्ण इतित सूत्रेर्ण अन-1=दस्य ,मAप्रवचनीयसंज्ञया ।
       - ,मAप्रवचनीयसंज्ञा-प्राप्तायां सत्यां क्रि?तीयक्रिवधानं ,रमप्रवचनीययकेु्त क्रि?तीया
         इतित सूत्रेर्ण ।
    3. क्रि,मथÊ वृक्षस्य समीपं ,ुKीरः इत्यत्र इद ंसूत्रं न प्रवतAते ।
       - समीपाथÊ द्यततियतुं उप इतित अव्ययं क्रिवक्रिहतम् अब्विस्त "अव्ययं
         क्रिवभक्रिक्त-सक्रिमप-समृतिX-" इतित सतू्रेर्ण।
       - वनस्य समीपं ,ुKीरः वतAते  उपवानं ग्रामः वतAते इतित समासः ।→
    4. क्रि,मथÊ वृक्ष ंसमया ,ुKीरः इत्यत्र समासः अनेन सूत्रेर्ण न भवतित ।
       - समया इत्यकेु्त समीपे इत्यथAः । यद्यक्रिप सूत्रे समया इतित पदप्रयोगः दृश्यते तथाक्रिप
         तत्र यत्समया इतित समस्तपदम् अब्विस्त ।
       - यत्समया - यस्य समया - अनु यस्य समीपवाची, तेन लक्षर्णभूतेन सह समासः ।
         अथाAत् अनु इतित 1=दः लक्षर्णभूतस्य पदस्य समीपे भवेत् ।
       - अत्र अनु इतित पदप्रयोगः न ,ृतः अतः इद ंसूत्रं न प्रवतAते ।
    5. अत्र क्रि,मथÊ पाशिर्णक्रिन-महर्हिषः समया इतित पदम् उपयजु्य यत्समया इतित समस्तपदं
       प्रयकु्तवान् अब्विस्त इतित प्रश्नः ।
       - अत्र समानाथA,ं पद ंसमीपं इतित स्वी,ुमAः । अनुयत्समीपं इतित सूत्रम् - तर्हिह अनु
         यस्य समीपवाची इतित यत्समीपं इतित समस्तपदस्य अथAः भवतित । अत्र सूत्राथAस्य
         परिरवतÊ न दृश्यते ।
       - यदा महर्हिषः अनसु्सपीपे इतित सूत्रं रतिचतवान् यथा अव्ययं क्रिवशिभक्रिक्त-समीप-...
         इतित सूत्रे सप्तमीक्रिवभक्तिंक्त उपयजु्य रतिचतम्, तदा वनस्य समीपं ग्रामः इतित वाक्ये,
         उप इतित अव्ययं भवतित अक्रिप च अनु इतित पद ंअक्रिप भक्रिवतुं अहAतित । अत्र वयं क्रिवभाषा
         इतित ,ृत्वा अनसु्सपीपे इतित सतू्रं रतिचतवान् इतित तिचन्तयामः, तदा वनं अनु ग्रामः
         इतित वाक्यं यत्र समासः इष्यते तत्र अऩुस्समीपे ,ायÊ न ,रोतित । यतोऽक्रिप अनु
         इतित पद ंएव सामीप्यं द्योतयतित । यथा वनस्य समीपं ग्रामः इतित स्थाले, उप इतित
         अव्ययं क्रिवक्रिहतम्, तदृ1ं अत्र न अनु क्रिवक्रिहतम् । अतः अनुस्सपीपे इतित सतू्रं न
         रतिचतवान् ।

25  यस्य चायामः (२.१.१६)



यस्य दरै्घ्ययAसदृशदरै्घ्ययAम् अनुना द्योत्यते तेन लक्षर्णभूतेन अनुः समस्यते | यस्य आयामः 
(दीघAता) अनु इतित श=दस्य ?ारा बोतिधतः भवतित, तेन लक्षर्णवातिचना श=देन सह अनु श=दः 
क्रिव,ल्पेन समस्यते, अव्ययीभावश्च समासो भवतित | यस्य च आयामः अनुना, अनुः सुप् 
लक्षरे्णन सुपा सह अव्ययीभावःसमासः क्रिवभाषा |

गङ्गायाः अनु = अनगुङं्ग वारर्णसी, गङ्गायाः अनु | गङ्गादरै्घ्ययAसदृशदरै्घ्ययAम् उपलतिक्षतम् इत्यथAः।
गङ्गायाः अनु = अनगुङं्ग हब्विस्तनापुरम्।

26 तितष्ठद्गपु्रभृतीक्रिन च ( २.१. १७) = तितष्ठद्गगुरे्ण पक्रिठतानां श=दानां क्रिनपातनं क्रियते, तेषाम् 
अव्ययीभावसंज्ञा भवतित। याक्रिन समस्तपदाक्रिन साक्षात् सूत्रेर्ण उच्यन्ते प्रक्रियां क्रिवना, ताक्रिन 
क्रिनपातनाक्रिन।

तितष्ठन्त्यः गावः (दोहनाय) यब्विस्मन् ,ाले सः = तितष्ठद्ग ुगोदोहन,ालः।
आयत्यः गावः यब्विस्मन् ,ाले सः = आयतीगवम् ।
सम्प्रतित=सम् च प्रतित च ?योः समाहारः | सम्प्रतित - अब्विस्मन् ,ाले, इदानीम्, अधुना, 
एतर्हिह, सांप्रतम् इतित |
असम्प्रतित = अयोग्ये ,ाले, अनुपब्विस्थत,ाले च |

27 पार ेमध्ये षष्ठ्या वा ( २.१. १८) = पार, मध्य इतित श=दौ षष्ठ्यन्तेन सह क्रिवभाषा 
समस्येते, अव्ययीभावश्च समासो भवतित। अनुवृस्रित्त-सक्रिहत-सतू्रम् — पार ेमध्ये सुपौ षष्ठ्या  
सुपा सह अव्ययीभावः समासः वा क्रिवभाषा |

१) महाभारतस्य मध्यम् = मध्येमहाभारतम् ( अव्ययीभावसमासः) , महाभारतमध्यम् 
(षष्ठीतत्पुरुषः) , महाभारतस्य मध्यम् ( व्यस्तप्रयोगः)
२) गङ्गायाः मध्यम् = मध्येगङ्गम्, गङ्गामध्यम्, गङ्गायाः मध्यम् ।
३) र्जलस्य मध्यम् = मध्येर्जलम्, र्जलमध्यम्, र्जलस्य मध्यम् ।

अ) गङ्गायाः पारात् आनय = पारगेङ्गात् आनय / गङ्गापारात् आनय/ गङ्गायाः पारात् आनय
आ) गङ्गायाः मध्यात् =मध्येगङ्गात्/ गङ्गामध्यात्/ गङ्गायाः मध्यात् 
इ) मागAस्य मध्यम् = मध्येमागAम्, मागAमध्यम्, मागAस्य मध्यम् |
ई) सभायाः मध्यम् = मध्येसभम्, सभामध्यम्, सभायाः मध्यम् |

उ) समुद्रस्य पारम् = पारसेमुद्रम्, समुद्रपारम्, समुद्रस्य पारम् |

ऊ) र्जलस्य मध्यम् = मध्येर्जलम्, र्जलमध्यम्, र्जलस्य मध्यम् |



28 सखं्या वंश्येन (२.१.१९) = सङ्ख्यावाची श=दः वंश्यवातिचना श=देन सह क्रिव,ल्पेन 
समस्यते, अव्ययीभावश्च समासो भवतित |

अनुवृस्रित्त-सक्रिहत-सूत्रं— संख्या सुप् वंश्येन सुपा सह अव्ययीभावः समासः क्रिवभाषा |
वंशस्य प्रतितक्रिनतिधत्वं ?े रूपे भवतः- क्रिवद्यावंशः, र्जन्मवंशः च।

?ौ मुनी वंश्यौ = क्रि?मुक्रिन, ?ौ मुनी वंश्यौ | यब्विस्मन् वंशे ?ौ मुनी स्तः | एतत् क्रिवद्यावंशस्य 
उदाहरर्णम् अब्विस्त | ?ौ च तौ मुनी चेतित क्रिवग्रहे `क्रिवशेषर्णं क्रिवशेष्येर्ण बहुलम् ( २.१.५७)'इत्यनेन
,मAधारयं बातिधत्वाऽव्ययीभावः भवतित।
ए,क्तिंवशतितभार?ार्जम् /ए,क्तिंवशतितभार?ार्जात्
ए,क्तिंवशतितभार?ार्जम् / ए,क्तिंवशतितभार?ारे्जन, ए,क्तिंवशतितभार?ार्जम् / ए,क्तिंवशतितभार?ारे्ज | 

29 नदीशिभश्च (२.१.२०) = सङ्ख्यावाच,श=दः नदीवाच,ैः श=दःै सह क्रिव,ल्पेन समस्यते, 
अव्ययीभावश्च समासश्च भवतित | 

अब्विस्मन् सूत्रे नदीशिभः इतित बहुवचनान्तक्रिनद/शेन ज्ञायते यत् नदीवातिचना श=देन सह एव समासः
भवतित न तु स्वरूपात्म,ेन नदीश=देन सह इतित। 
समाहार ेच अयम् इष्यते इतित वार्तित,म् अब्विस्त | वार्तित,ाथAः अब्विस्त - प्र,ृतसूत्रे 
क्रिवधीयमानः समासः समाहाराथ/ एव भवतित | अब्विस्मन् वार्तित,े च इतित श=दः एव इतित 
अथAः सूच्यते | सामान्यतया समाहाराथ/ क्रि?गुसमासः एव क्रिवधीयते |

सप्तगङ्गात् , सप्तगङे्गन,  सप्तगङे्ग अन्यासु क्रिवभक्रिक्तषु सप्तगङ्गम् इतित रूपं लिसXं भवतित | यब्विस्मन् 
पके्ष समासः न भवतित तब्विस्मन् पके्ष सप्तानां गङ्गानां समाहार इतित वाक्यं भवतित | 

सप्तगोदावरम् |  पचनदम्| क्रि?यमुनम् | 

=========

    


